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si Vás dovoluje pozvat na odborný jednodenní seminář

ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ OD 1.1.2020

eNeschopenka
akreditovaný vzdělávací program –

Cílem semináře je především seznámit účastníky se změnami s účinností od 1.1.2020 v oblasti
nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Výklad bude doplněn o konkrétní příklady
z praxe, vzorové výpočty a postupy. Určen je pro mzdové účetní, personalisty, pracovníky ekonomických
úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
Tématická náplň:
● eNeschopenka od 1.1.2020 - rozhodování ve věci dočasné pracovní neschopnosti – vznik, průběh
a ukončení, povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopných pojištěnců. Povinnosti, oprávnění a
možnosti zaměstnavatelů vč. informace o aktuálním tiskopisu, spolupráce s OSSZ, Příloha k žádosti o
dávku. Povinnosti ošetřujících lékařů. Nová služba pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ, nastavení
automatických notifikací zaměstnavateli, určené a doporučené postupy, další služby pro zaměstnavatele.
Otázky přechodu ze starého na nové. Konkrétní otázky, příklady a postupy ve vztahu k zavedení
eNeschopenky.
Nemocenské pojištění
● Účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění.
● Zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení
práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy se zaměřením na rozhodovací praxi správního orgánu
a soudů. ● Změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy. ● Zkušenosti s dávkami nemocenského
pojištění v roce 2019, včetně zkušeností se zrušením karenční doby.
Pojistné na sociální zabezpečení
● Okruh poplatníků, vyměřovací základy, výše sazby a změna splatnost pojistného u OSVČ. ● Nová
výše maximálního vyměřovacího základu. ● Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ,
předkládání přehledu OSVČ.
● Nejčastější chyby v oblasti NP, kontrolní zjištění, postihy zaměstnavatelů.● Další změny od roku 2020
dle schvalování legislativy. ● Diskuse, zodpovídání dotazů, možnost konzultací.
Termín:

čtvrtek 28. listopadu 2019
od 9.00 hodin do 13.30 hodin, prezence od 8,30 hodin

Místo:

BRNO, Hotel Slavia, Solniční 17 (5 minut pěšky od zastávky tramvaje Česká )

Lektor:

Ing. Michal Ztratil, ředitel OSSZ Ostrava

Cena:

1.900,- Kč
(cena je včetně DPH a zahrnuje též písemný materiál a občerstvení po celou dobu semináře)
AG vzdělávací agentura, Ing. Alena Chládková, Dr. Janáčka 6, 682 01 Vyškov
tel.: 517 330 240, 606 072 977, e-mail: agseminare@infos.cz
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář Změny v nemocenském pojištění … dne 28. 11. 2019 v Brně
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